Terugvalpreventie

Om terugkeer naar SJSJ-Almata te voorkomen, wordt door
de gedragswetenschappers van de organisaties een risicoinventarisatie gemaakt. Hierin staat beschreven welke
maatregelen worden genomen om het risico op terugval te
voorkomen.

Plaatsing

Na plaatsing bij De la Salle houden de persoonlijke begeleiders
van SJSJ-Almata en De la Salle gedurende ongeveer drie
maanden contact met de jongere om te informeren hoe
het gaat en zo nodig te ondersteunen. Daarnaast houdt de
gedragsdeskundige van De La Salle, de gedragsdeskundige
van SJSJ-Almata op de hoogte van voorgang en eventuele
bijzonderheden. Incidenten worden gerapporteerd.

Zorgtraject
Vervolgbehandeling

Contact en meer informatie

Voor informatie over aanmelding en/of meer informatie
over onze organisaties:

Henk van den Bemd		
Iwan Segerink		

Cliëntenbureau De La Salle
Maaike Willemen

SJSJ-Almata		
De La Salle
Postbus 41		
Postbus 4
4640 AA Ossendrecht		
5280 AA Boxtel
Tel: 0164- 27 11 40		
Tel: 0411- 65 23 33
info@sjsj.nl		info@delasalle.koraalgroep.nl
www.sjsj.nl		www.de-la-salle.nl

Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
Tel: 0411 65 2444
Mail: info@delasalle.koraalgroep.nl
www.de-la-salle.nl

Zonder problemen van
gesloten jeugdzorg naar
een intensieve groep

De overgang van SJSJ-Almata Jeugdzorg Plus, naar open jeugdzorg is
voor LVB-jongeren groot. Het wennen aan een nieuwe omgeving vraagt
al veel van deze jongeren; alles waar ze aan gewend waren verandert.
Aan de ene kant meer vrijheden maar ook een andere structuur, andere
regels rondom vrijetijdsbesteding, weer andere hulpverleners en een
ander pedagogisch klimaat. En dat terwijl de wereld voor LVB-jongeren
al verwarrend genoeg kan zijn.

Om de overgang van gesloten naar open jeugdzorg voor deze
jongeren zo soepel mogelijk te laten verlopen, sluiten medewerkers van De la Salle, specialistisch orthopedagogisch centrum
voor LVB, aan in de startfase van het verblijf bij SJSJ-Almata.
Daardoor weten de jongeren en hun ouders goed waar ze binnen de gesloten jeugdzorg naar toe werken, kennen ze degenen
met wie ze in de toekomst te maken krijgen, begrijpen ze waar de
vervolgbehandeling zal zijn en hoe die er uit komt te zien. De jongeren worden stapsgewijs via een zorgvuldig kennismakingstraject en een werkboekje voorbereid op de overgang van gesloten
jeugdzorg naar een open groep.

Wat is Vervolgbehandeling?

Zorgtraject Vervolgbehandeling betekent dat er voor de jongeren, middelen en mensen ingezet worden om er voor te
zorgen dat er weliswaar sprake is van opvolgend verblijf op
twee locaties (twee organisaties) maar van één doorlopend behandeltraject. In deze doorlopende behandeling is het aandeel
van Jeugdzorg Plus zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk.
De medewerkers van SJSJ-Almata en De la Salle zijn dus bij de
uitvoering van de gehele behandeling betrokken, ook als de
jongere bij de andere organisatie verblijft.

Voor wie?

Het zorgtraject Vervolgbehandeling is voor LVB-jongeren met
forse gedragsproblemen in combinatie met ernstige veiligheidsrisico’s voor henzelf en/of hun omgeving waardoor een
machtiging gesloten jeugdzorg is uitgesproken.
Het zorgtraject richt zich op jongeren die in de gesloten setting
van SJSJ-Almata verblijven en die voor langere tijd behandeling
en/of intensief ondersteund verblijf nodig hebben; jongeren die
willen werken aan een toekomstperspectief richting vervolgbehandeling bij De la Salle.

Dagbesteding en vrije tijd

Voor jongeren die het zorgtraject Vervolgbehandeling volgen,
is passend onderwijs beschikbaar door twee scholen: Michaëlschool (De la Salle) en SJSJ-Almata Onderwijs. De jongeren
kunnen voor passende arbeid gebruik maken van leer-werk
trajecten van Sterk-in-Werk (De la Salle) en WerkBest (SJSJAlmata). Zowel op het terrein van De la Salle als SJSJ-Almata
wordt zinvolle vrijetijdsbesteding geboden.

De stappen
Start

Transferfase

Het zorgtraject Vervolgbehandeling start bij plaatsing
binnen de gesloten jeugdzorg van SJSJ-Almata. De jongere
woont ongeveer vijf maanden in de gesloten jeugdzorg.

Vanaf ongeveer de derde maand van het verblijf bij SJSJAlmata vindt een transferfase plaats. Deze fase is bedoeld
voor de jongeren en ouders om kennis te maken bij De
la Salle en te ervaren hoe de behandeling bij De la Salle
eruitziet. Dit is de fase waarin als het ware een ‘warme’
overdracht plaatsvindt van SJSJ-Almata naar De la Salle.

Week 1
In week 1 van plaatsing bij SJSJ-Almata vindt een
kennismakingsgesprek plaats met de jongere, de wettelijke
vertegenwoordiger(s) en de plaatsende/verwijzende
instantie. In dit kennismakingsgesprek wordt het advies voor
een passend vervolgtraject voor de jongere besproken.
Als het advies het zorgtraject Vervolgbehandeling is, en
de jongere en wettelijke vertegenwoordiger(s) hiermee
akkoord gaan, wordt een officiële aanmelding bij De la Salle
gedaan. Voor een aanmelding is een beschikking nodig
(verleningsbesluit van de gemeente/bepaling jeugdhulp).
Aanmeldformulier voor De la Salle is te vinden op
www.de-la-salle.nl.

Week 6
In week 6 van het verblijf bij SJSJ-Almata is een
toekomstplanbespreking/eerste behandelplanbespreking.
Hierbij sluit een gedragswetenschapper van De La Salle aan
om te kijken of vervolgbehandeling bij De La Salle passend is.
Als dat van toepassing is, stuurt SJSJ-Almata Onderwijs
de onderwijsgegevens door naar de Michaëlschool. Bij een
vraag voor arbeid levert SJSJ-Almata relevante gegevens
aan De la Salle voor Sterk-in-Werk.

De transferfase duurt ongeveer zes weken en bestaat uit:
• een kennismakingsgesprek bij De la Salle voor cliënt en
mentor SJSJ-Almata;
• een kennismakingsgesprek bij SJSJ-Almata door visor
De La Salle;
•	het ondernemen van een activiteit op de behandelgroep
van De la Salle;
•	een bezoek aan de Michaëlschool, VTO en/of
Sterk-in-Werk;
•	mogelijk een dag/weekend meedraaien in een
behandelgroep.
In de transferfase staat definitieve plaatsing bij De la Salle
gepland.

De behandelcoördinator van De la Salle stelt op basis van het
intakeverslag een behandelplan op en dit behandelplan wordt
bij definitieve plaatsing met de jongere en wettelijke vertegenwoordiger(s) besproken en ondertekend.

